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HISTORIE
 Internet vznikl v USA na základě požadavku americké armády na spolehlivou komunikaci

(výměna informací během studené války mezi Západem a Východem) – tzn. 60. léta 

 1964: Společnost RAND zveřejnila koncepci sítě 

 1969: Společnost ARPA začala instalovat první uzly

Síti se říkalo ARPANET

 v 70. letech se síť rozrůstá závratným tempem, následně i mimo USA

Síti se začalo říkat INTERNET (inter = mezinárodní, net = síť)

 1991: vznikl WORLD WIDE WEB (=WWW) – standard pro přenos informací



KLADY A ZÁPORY INTERNETU
POZITIVA

 DOSTUPNOST INFORMACÍ

 RYCHLÁ KOMUNIKACE

 SPOLEHLIVOST

 SVOBODA K PŘÍSTUPU

NEGATIVA

 ZNEUŽITÍ

 PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

 ANONYMITA



SLUŽBY INTERNETU



JAK INTERNET FUNGUJE
 internet funguje na základě propojení serverů mezi sebou

 každý server představuje uzel (křižovatku)

 neexistuje žádný server, který by byl nadřazený ostatním

 neexistuje žádný centrální uzel, který by řídil celý internet

 data proudí nejprůchodnější a nejrychlejší cestou 
(není dáno přesné pravidlo, kudy půjde tok dat)

 díky neexistenci nadřazených či podřazených serverů je internet spolehlivý a stabilní



ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU
 ADSL / PEVNÁ LINKA

• připojení k internetu přes telefonní linku
• připojení se vyznačuje tím, že jsou rychleji přenášena data k uživateli než odcházející data od něj 

(download > upload)
• připojení k internetu se zaručenou přenosovou rychlostí, připojení kdykoliv

 RÁDIOVÉ (MIKROVLNNÉ) PŘIPOJENÍ 
• přenos internetu vzduchem, resp. rádiovým přenosem

 WI-FI
• přenos internetu vzduchem přes přístupový bod

 KABELOVÁ TELEVIZE
• služba k placené kabelové televizi, připojení je rychlé a stabilní

 MOBILNÍ TELEFON 
• služba přes mobilní síť operátora



ZÁKLADNÍ POJMY
 SERVER

počítač, který umožňuje komunikaci jiným zařízením v síti připojit se

 IP ADRESA 
= identifikace serveru, která se skládá ze čtyř čísel oddělených tečkou (př.: 192.168.1.1)

 DOMÉNOVÁ ADRESA (DOMÉNA)
= číselná IP adresa je vyjádřena pomocí textu (př.: www.isspb.cz)

 WWW STRÁNKA
co uživatel vidí na obrazovce, pokud vstoupí na stránku

 HYPERTEXT (HYPERTEXTOVÝ ODKAZ)
odkazy na jinou stránku



ZÁKLADNÍ POJMY
 ADSL MODEM

zařízení, které komunikuje s telefonní linkou a přenáší přes ní data (posílat i přijímat)

 PROXY SERVER
server, který je připojen k internetu a poskytuje ho všem uživatelům v síti

 FIREWALL
ochranný software mezi internetem a vnitřní lokální sítí (tzn. daty zvenku a uvnitř)

 INTRANET
síť podobná internetu, ale je konstruována pouze pro jednu organizaci (př.: škola, firma. banka, 
nemocnice)
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